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एका भुराचे स्लप्न! 

 चार्लवस ड्रयू माांची फशीण 'एर्लवा' आजायी ऩडरी 
तवे्शा त ेपक्त १४ लऴासच ेशोत.े घयातीर वलाांना खूऩ 
काऱजी लाटत शोती. त्मा काऱात आजच्मावायख्मा 
लैद्मकीम वुवलधा उऩरब्ध नवर्लमाभुऱे एर्लवाची तब्मेत 
बफघडत गेरी आणण काशी काऱातच ती देलाघयी गेरी. 
त्मालेऱी ती पक्त १२ लऴाांची शोती. 

चार्लवस ड्रयूरा खूऩ लाईट लाटरे. ऩण त्माषणी 
त्माने भनात ननश्चम केरा की भोठेऩणी डॉक्टय शोऊन  
एर्लवावायख्मा अनेकाांच ेप्राण लाचलामच.े 

चार्लवस ड्रिमू  



इ# 
६ भहशन्माचा 

चार्लवस 

चार्लवस बालांडाभधे 
वलासत भोठा शोता. 

इलाच्मा 
जन्भाअगोदयचे 

छामाचचत्र 

चार्लवस ड्रयू माांचा जन्भ ३ जून १९०४ 
योजी लॉशळांग्टन डी वी मा हठकाणी झारा. 
त्माांच ेलडीर 'रयचडस' रोकाांच्मा घयात 
जशभनीलय काऩेटव फववलण्माच ेकाभ 
कयीत अवत. त्माांनी उच्च भाध्मशभक 
शळषणशी ऩूणस केरे नव्शत.े ऩण आऩर्लमा 
भुराांनी भात्र खूऩ शळकाले अवे त्माांना 
लाटे. त ेभुराांना लाचण्मावाठी ऩुस्तके 
आणून देत अवत. तवांच म्मुणझमभ 
दाखलामरा घेऊन जात अवत.  

चार्लवसची आई 'नोया' हशनां 
वलद्माऩीठातून शळषण घेतरे शोत.े ती 
शळक्षषकेची नोकयी कयीत शोती. चार्लवस, 
एर्लवी,  जोवेप,  नोया आणण इला मा ऩाच 
भुराांवश ड्रयू ऩरयलाय वुखाने नाांदत शोता. 

चार्लवसच ेप्राथशभक शळषण स्टीव्शन्व 
एशरभेंटयी स्कूरभधे वुरू झारे. शी ळाऱा 
कृष्णलणीम  भुराांवाठी शोती. गोयी भुरां, 
त्माांच्मावाठी अवरेर्लमा ळाऱेत जामची. 
त्मा काऱात गोये आणण कृष्णलणीम ना 
एका ळाऱेत शळकू ळकत शोत ेना एकत्र 
काभ करू ळकत शोत.े चार्लवस अभ्मावात 
शुळाय शोता. पूटफॉर आणण फास्केटफॉर 
शे त्माच ेआलडत ेखेऱ शोत.े 

चार्लवसने केलऱ १२ लऴासचा अवताांना यस्त्मालय आणण 
नाक्मानाक्मालय लतसभानऩत्र वलकण्माचा उद्मोग वुरू केरा. 
त्मारा इतका छान प्रनतवाद शभऱार्लमाभुऱे त्मानां अनेक 
भुराांना काभालय ठेलरां. उद्मोग कयण्माच ेतांत्र चार्लवसरा 
चाांगरे अलगत शोत.े त्माने कभालरेर्लमा ऩैळाची त्माच्मा 
ऩरयलायारा खूऩ भदत झारी.  

१४व्मा लऴी चार्लवस 
कृष्णलणीम भुराांवाठी अवरेर्लमा 
डन्फय स्कूरभधे दाखर झारा 
नतथे त्मारा अव्लर गुण शभऱारे. 
खेऱाभधेशी तो अव्लर शोताच. 
पूटफॉर आणण फास्केटफॉर मा 
दोनशी खेऱाभधे त्माने प्रावलण्म 
शभऱवलरे शोत.े चार्लवसने ‘डॉक्टय' 
शोण्माच ेस्लप्न फनघतरे शोत ेऩण 
त ेऩूणस कयण्मावाठी रागणाये ऩैवे 
भात्र त्माच्मा लड्रडराांजलऱ नव्शत.े 
ऩण चार्लवस एक उत्तभ खेऱाडू 
अवर्लमाभुऱे, खेऱाडूांवाठी याखून 
ठेलरेर्लमा शळष्मलतृ्तीभधून,  
त्मारा शळषणावाठी शळष्मलतृ्ती 
शभऱण्माची ळक्मता शोती. 
शळष्मलतृ्ती शभऱारी तयच त्मारा 
ऩुढीर शळषण घेता मेणाय शोत.े 



पूटफॉर 
टीभच्मा 
गणलेऴात 
...चार्लवस 

त्मा काऱात गोये ल 
कृष्णलणीम ऩाण्माचा 
एकच नऱ लाऩरू 
ळकत नव्शत.े 

१९२२ भधे चार्लवसरा पूटफॉर 
खेऱाडूांवाठी याखून ठेलरेरी शळष्मलतृ्ती 
शभऱारी आणण तो भॅवॅच्मुवेटव ्
भधर्लमा  एभशस्टस भशावलद्मारमात 
दाखर झारा. एभशस्टस 
भशावलद्मारमात एकूण ६०० वलद्माथी 
शोत.े त्माऩैकी केलऱ १३ वलद्माथी 
आफ्रिकी-अभेरयकन म्शणजे कृष्णलणीम 
शोत.े चार्लवस प्रथभच गो-मा 
वलद्मार्थमाांफयोफय शळकत शोता. ' 
कृष्णलणीम ' अवर्लमाभुऱे त्मारा अनेक 
त्रावदामक लागणूकीरा वाभोये जाले 
रागत शोत.े  

चार्लवस त्माांच्मा कॉरेजचा 
वलोत्तभ खेऱाडू शोता. तयी वुध्मा 
जेव्शा एभशस्टस कॉरेजची भुरां दवु-मा 
कॉरेज टीभफयोफय खेऱत अवत तवे्शा 
खेऱ ऩशाण्मावाठी जभरेरी भुरां 
कृष्णलणीम भुराांच्मा नालाने 
आयडाओयडा कयीत अवत. 

एकदा पूटफॉर भॅचनांतय वलस 
खेऱाडूांनी एखाद्मा छान शॉटेरभधे 
जेलण घेण्माचा फेत केरा. ऩण 
शॉटेरच्मा दायातच चार्लवसरा 
योखण्मात आरे. त्मा शॉटेरभधे 
कृष्णलणीमाांना प्रलेळ नव्शता.  

चार्लवस शुळाय अवूनशी त्मारा 
एभशस्टस कॉरेज क्रफच ेवदस्मत्ल 
नाकायण्मात आरे. कॉरेजच्मा वांगीत 
क्रफभधेशी चार्लवसरा प्रलेळ शभऱारा 
नाशी. शे वलस चार्लवसरा बफरकूर 
आलडरां नव्शतां. ऩण ध्मेमाकड ेरष 
ठेलून त्मानां अभ्मावालय रष कें हित 
केरां. 

कॉरेज शळषण ऩूणस झार्लमालय 
चार्लवसने फार्लटीभोय मेथीर भॉगसन 
कॉरेजभधे वलसान आणण क्रीडाप्रकाय 
शळकवलणे वुरू केरे. आऩर्लमा 
ऩगायातून ऩै ऩै लाचलून त्माने 
भेड्रडकर स्कूरवाठी रागणाये ऩैवे 
जभा केरे..आता तो आऩरे डॉक्टय 
शोण्माच ेध्मेम गाठू ळकणाय शोता.  



एक शुळाय तरूण डॉक्टय! 
कॅनडातीर भॉ ांहिमर मा ळशयातीर शभकचगर 

भेड्रडकर स्कूरभधे चार्लवसने १९२८ वारी प्रलेळ 
घेतरा. तवे्शा नातलेाईक ल अभेरयकेतीर 
शभत्रऩरयलायाऩावून तो खूऩ दयू गेरा शोता. जलऱ 
ऩैवेशी फेताचचे शोत.े भॉ ांहिमरभधे त्मारा खूऩच 
एकाकी लाटत शोत.े ऩण डॉक्टय शोण्माची इच्छा 
इतकी प्रफऱ शोती की त्माभुऱेच तो एकाकीऩणा 
वायख्मा अनेक गोष्टीलय भात करू ळकरा.  

१९३० वारी चार्लवसने योवेनफार्लड स्कॅारयशळऩ 
जजांकरी. खूऩ शुळाय, अवाभान्म भुराांचीच मा 
स्कॅरयशळऩवाठी ननलड शोत.े  

शी स्कॉरयशळऩ शभऱार्लमाभुऱे चार्लवसच ेजीलन 
जया वोऩे झारे. आता तो फाशेय एखाद्मा शॉटेरभधे 
जाऊन जेलूखाऊ तयी ळकत शोता. 

शभकचगर भेड्रडकर 
स्कूरभधे चार्लवस 

शुळाय वलद्मार्थमासऩैकी 
एक शोता 

चार्लवसरा कॅनडाभधे 
यशामरा आलडत शोत ेकायण 
नतथे कृष्णलणीम - गोये शा 
लणसबेद कभी प्रभाणात शोता. 
कृष्णलणीम आणण गोये रोक 
आऩाऩवात चाांगरे वांफांध ठेलून 
शोत.े मा फाफतीत कॅनडाभधे 
लॉशळांग्टन डी वी ऩेषा खूऩच 
लेगऱे लातालयण शोत.े त्माभुऱे 
चार्लवस खूऩ शभत्र जोडू 
ळकरा....अगदी गोये वुध्दा ! 



कधी कधी शभत्राांफयोफय चार्लवस एका वलशळष्ट शॉटेरभधे 
त्माच्मा आलडीच ेऩोकस  चॉप्व खामरा जात अवे.  

१९३३भधे चार्लवसने शभकचगर कॉरेजभधून स्नातक ऩदली 
दवु-मा क्रभाांकाने शभऱवलरी. चार्लवसरा मा मळाने खूऩ आनांद 
झारा.  

भेड्रडकर स्कूरभधीर शळषण ऩूणस केर्लमालय आता 
एखाद्मा शॉजस्ऩटरभधे नाभाांफ्रकत डॉक्टयाांच्मा शाताखारी काभ 
करून अनुबल शभऱवलण्मावाठी चार्लवसने भॉजन्िमरभधे एका 
शॉजस्ऩटरभधे २ लऴस नोकयी केरी. तो एक उत्तभ 
ळर्लमचचफ्रकत्वक फनरा.  

त्मानांतय ऩुढीर शळषणावाठी चार्लवसरा अभेरयकेतीर 
शॉजस्ऩटरभधे जाले रागरे.  

ऩण त्मा गो-मा रोकाांच्मा शॉजस्ऩटरभधे  कृष्णलणीम 
डॉक्टयकडून इराज करून घेणे शी कर्लऩना ऩचनी 
ऩडण्मावायखी नव्शती. ळेलटी लॉ ांशळग्टन डी वी भधीर शालसडस 
मुननव्शशवसटीने चार्लवसरा स्लीकायरे. नतथे चार्लवस भेड्रडकरच्मा 
वलद्मार्थमाांना शळकवलत अवे ल फ्रिडभन शॉस्ऩटरभधे 
रुग्णालय ळस्त्रफ्रक्रमा कयीत अवे. अभेरयकेत आर्लमाभुऱे तो 
आता त्माच्मा कुटुांबफमाांजलऱ आरा शोता. मा  गोष्टीचा 
त्माच्मा आईरा खूऩ आनांद झारा.   

चार्लवस (भधरा) शालसडस मुननव्शशवसटीभधे 
भेड्रडकरच्मा वलद्मार्थमासना शळकवलत शोता. 

चार्लवसरा त्माच ेवलस शभत्र 
वप्रम शोत.े त्माच्मा शभत्राांचाशी 
तो राडका शोता. तो वत्मवप्रम 
ल प्राभाणणक शोता. त्माभुऱेच 
तो इतयाांना कधी कधी ताऩट 
लाटत अवे. त्माचा एकटेऩणा 
इथे खूऩ कभी झारा.  



रुग्णाांलयीर उऩचाय 

शालसडस मुननव्शशवसटी ल फ्रिडभन शाजस्ऩटरभधे 
काभ करून चार्लवसने शवध्द केरे की तो एक शुळाय ल 
कुळर डॉक्टय आशे. तथेीर अनुबली डॉक्टयाांच्माशी 
रषात आरे की चार्लवस शी एक लेगऱीच शोतकरु 
व्मक्ती आशे.  

१९३८ भधे चार्लवसने यॉकपेरय स्कॉरयशळऩ 
शभऱवलरी. मा ऩैळाभधून तो ऩुढीर शळषण घेऊ 
ळकणाय शोता. कोरांबफमा मुननव्शशवसटी भेड्रडकर 
स्कूरभधे वलळेऴ ळर्लमचचफ्रकत्वा शळकण्मावाठी त्मारा 
प्रलेळ शभऱारा. 

कोरांबफमाभधे वलश्लवलख्मात डॉक्टयाांफयोफय काभ 
कयण्माची वांधी चार्लवसरा शभऱारी. त्मातीर एक शोत े
जॉन स्कडय! यक्त देऊन रुग्णाचा जील लाचवलण्मात 
त ेनाभाांफ्रकत शोत.े  

आताऩमांत कोरांबफमा 
मुननव्शशवसटीच्मा भेड्रडकर 
स्कूरभधे कृष्णलणीम  डॉक्टयने 
कधीच काभ केरे नव्शत.े तथेे 
फयेच कृष्णलणीम रुग्ण मेत 
अवत ऩण कृष्णलणीम 
व्मक्तीरा डॉक्टय म्शणून काभ 
कयामरा भनाई शोती. चार्लवसने 
शी ऩरयजस्थती फदरून टाकरी. 
चार्लवस स्लत: एक कुळर 
डॉक्टय शोत.े अन्माम वशन न 
शोणाये ऩण भैत्री जऩणाये शोते. 
इतय डॉक्टवस ल रुग्णाांना त ेशले 
शोत.े त्माांचा चार्लवसलय वलश्लाव 
शोता. त्माच्मा त्लचचेा यांगाभुऱे 
इथे काशी पयक ऩडत नव्शता.  

कोरांबफमा 
मुननव्शशवसटीभधे 

चार्लवस यक्तावलऴमी 
खूऩ नलीन गोष्टी 

शळकरा. 



१९३९ भधे चार्लवस अराफाभा मेथे गेरे. 
नतथे काशी काऱ त्माांनी ‘शेर्लथकेअय जक्रननकभधे 
काभ केरे जजथे गयीफ रुग्णाांलय इराज केरा 
जात अवे. अराफाभारा जाताना  त ेअॅटराांटाभधे 
त्माांच्मा शभत्रारा बेटामरा गेरे. नतथे त्माांची 
ओऱख शरनोय यफबफांव मा शळक्षषकेफयोफय 
झारी. २३ ड्रडवेंफय १९३९ योजी त्मा दोघाांनी 
रग्न केरे.नांतयच्मा काऱात त्माांना ४ भुरे 
झारी. यॉफटास (फेफे), ळरीन, रयशा आणण चार्लवस 
ज्मुननअय. 

जून १९४० भधे कोरांबफमा मुननव्शशवसटीने 
चार्लवसना ' डॉक्टय ऑप भेड्रडकर वामन्व' शी 
ऩदली प्रदान केरी. शी ऩदली शभऱवलणाये चार्लवस 
शे ऩहशरे आफ्रिकी-अभेरयकन शोत.े 

कोरांबफमा मुननव्शशवसटीभधे अवताना यक्त 
हदर्लमाभुऱे रोकाांच ेप्राण कवे लाचवलरे जाऊ 
ळकतात माचा वखोर अभ्माव चार्लवसनी केरा. 
एखाद्मा दघुसटनेभधे रोकाांना भोठ्मा प्रभाणात 
यक्तस्त्राल शोतो. अळालेऱी फाशेरून यक्त 
हदर्लमाव त्माांच ेप्राण लाचू ळकतात. माराच  
' ब्रड िान्वफ्मूजन' अवे म्शणतात. 

यक्त ळयीयाफाशेय वुयक्षषत वांग्रहशत कयण्माची ऩध्दती 
चार्लवस माांनी वलकशवत केरी. रुग्णाच ेवांकटकाऱी प्राण 
लाचवलण्मावाठी त्मारा तात्काऱ यक्त ऩुयलठा शोणे खूऩ 
गयजेच ेअवत.े त्माभुऱे यक्त वांग्रहशत कयणे पाय भशत्लाच े
आशे. ज्मा हठकाणी यक्त वांग्रहशत केरे जात ेत्मा जागेरा 
'यक्त ऩेढी' म्शणतात. यक्तातीर िलरुऩ ऩदाथस, प्राझ्भा आणण 
रार यक्तऩेळी लेगलेगळ्मा केर्लमा तय यक्त जास्त 
कारालधीवाठी वुयक्षषत याशू ळकत ेशे चार्लवस माांच्मा रषात 
आरे. प्राझ्भा मा यक्तातीर िलरूऩ ऩदाथासभुऱे यक्त 
रुग्णाच्मा ळरययात वोडणे ळक्म आशे शेशी चार्लवस माांच्मा 
रषात आरे. 'यक्त' देऊन रुग्णाांच,े रोकाांच ेप्राण कवे लाचवलरे 
जाऊ ळकतात माच ेसान चार्लवसरा इतय डॉक्टयाऩेषा फ्रकतीतयी 
जास्त शोत.े 

ड्रिमू ऩरयलाय 
घयात 

अवताांना..... 
डालीकडून रयशा, 
चार्लवस, ळरीन, 
यॉफटास उपस  फेफे, 
रेनोय, आणण 

चार्लवस ज्मुननमय 



'यक्त' देऊन रोकाांचे  
प्राण लाचवलणे 

१९३९ भधे दवुये भशामुध्द वुरू झारे. मुयोऩभधे 
फयेच वैननक मुध्दाभधे जखभी  शोत शोत.े इांग्रांडलय 
वतत फॉम्फचा भाया शोत शोता. तथेीर शजायो 
रोकाांच ेप्राण लाचवलण्मावाठी 'यक्ताची' जरूय शोती. 
इांग्रांडभधे यक्ताचा वांग्रश कभी ऩडू रागरा. 
अभेरयकेशून यक्त आमात कयण्मावाठी भदत 
भागण्मात आरी. चार्लवस माांच्मालय शी भशत्लऩूणस 
काभचगयी वोऩवलण्मात आरी. चार्लवस माांना 'ब्रड टू 
बिटन' मा कामसक्रभाच ेप्रभुख फनवलण्मात आरे. 

बिटनच्मा रोकाांना रलकयात रलकय यक्ताचा  
ऩुयलठा शोईर अळी ऩध्दत चार्लवस माांनी वलकशवत केरी. 
अभेरयकन रोकाांना यक्तदान कयता मालां अळी यक्तदान कें िां 
त्माांनी जागोजाग उबी केरी. बिटनभधर्लमा रोकाांना यक्ताची 
गयज अवर्लमाचां कऱर्लमालय मा कें िाांलय यक्तदानावाठी 
अभेरयकन रोकाांनी याांगा रालर्लमा शोत्मा. 

चार्लवस ( डालीकडून ऩहशरे) माांनी ऩहशरी भोफाईर ब्रड फॅंक 
वुरू केरी. त्मावाठी त्माांनी रुग्णलाहशकेचा उऩमोग केरा. 



चार्लवस माांनी 'यक्त 
ऩेढमाांची' स्थाऩना केरी. 
'यक्त ऩेढी' फद्दर त्माांचा खूऩ 
अभ्माव केरा शोता.  

त्माांनी यक्ताचां दोन 
लेऱा ऩयीषण कयण्माची 
ऩध्दती रूढ केरी. कोणत्माशी 
प्रकायच ेयोगाच ेजांतु वांग्रहशत 
यक्ताभधे अवर्लमाव, त्मा 
यक्ताभुऱे रुग्णाचा भतृ्मू शोऊ 
ळकतो म्शणून शी काऱजी 
घेणे अत्मांत भशत्लाच ेशोत.े 

चार्लवस माांनी बिटनरा 
तात्काऱ यक्त शभऱेर अळी 
व्मलस्था केरी. त्माभुऱे 
शजायो बिटीळ नागरयकाांच े
प्राण लाचरे. चार्लवस माांच्मा 
मा क्राांनतकायी ळोधाभुऱे 
गयज अवरेर्लमा हठकाणी 
तात्काऱ यक्त ऩुयलठा कयणे 
ळक्म झारे. ऋग्णारा जरूय ऩडरे 

तोऩमसत यक्त वांग्रहशत 
करून ठेलरे जाऊ ळकत.े  

मानांतय वगऱीकड ेमुध्द 
अवो ला कोणतशेी नैवचगसक 
फ्रकां ला प्राकृनतक वांकट अवो, 
चार्लवस माांची यक्तऩेढी मोजना 
अांभरात आणरी गेरी. ळुध्द 
स्लरूऩात यक्त एकत्र करून 
त्माचा वांग्रश कयणे आणण 
वांकटवभमी त ेरोकाांऩमसत 
तात्काऱ ऩोशोचवलणे शी 
व्मलस्था चार्लवस माांनी 
वलकशवत केरी शोती.  

बिटनने रोकाांना 
यक्तदान कयण्माचे 
आव्शान कयणायी 
शबत्तीचचत्र ेतमाय 

केरी. 

अभेरयकेतीर गो-मा ल 
कृष्णलणीम नागरयकाांनी बिटनवाठी 
यक्तदान केरे शोत.े आज आऩण 
जाणतो की वलाांच ेयक्त वायखेच 
अवत.े ऩण कृष्णलणीम आणण गो-मा  
रोकाांच ेयक्त लेगलेगऱे वांग्रहशत 
कयणे आलश्मक आशे. तवांच गो-मा 
भाणवारा कृष्णलणीम  भाणवाच े
यक्त देणे गैय आशे अळी 
अनेकजणाांची वभजूत शोती. शे ऩूणस 
चुकीच ेशोत.े अळा गोष्टीभुऱे चार्लवस 
द:ुखी शोत अवत..! 



शळषक ल नेता 
चार्लवस माांनी अभेरयकेत अनेक यक्त ऩेढमाांची 

स्थाऩना केरी. ' अभेरयकन येड क्रॉव' मा वांस्थेफयोफय 
काभ केरे. वेना आणण जलानाांवाठी वाभान्म 
नागरयकाांच ेयक्त वांग्रहशत केरे.' येड क्रॉव' वांस्थेने 
काळ्मा रोकाांच ेयक्त स्लीकायण्माव नकाय हदरा. 
वाशजजकच चार्लवस माांना खूऩ याग आरा. 

चार्लवस आऩर्लमा शालसडस मुननव्शशवसटी ल फ्रिडभन 
शॉजस्ऩटरभधे ऩयतरे.  नतथे त्माांनी कृष्णलणीम 
डॉक्टयाांना प्रशळषण हदरे. 

गो-मा डॉक्टयाांना शभऱणायी भानाची लागणूक 
कृष्णलणीम डॉक्टयाांनाशी शभऱामरा शली अवे चार्लवस 
माना भनोभन लाटे. कृष्णलणीम डॉक्टवसशी आऩर्लमा 
काभात तयफेजच अवामरा शलेत मावाठीशी चार्लवस 
प्रमत्नळीर याहशरे. चार्लवसच्मा भत ेशी त्माांच्मा 
जीलनातीर वलासत भशान काभचगयी शोती. 

आता चार्लवस माांना खूऩच प्रशवध्दी शभऱारी शोती. 
एखाद्मा कां ऩनीवाठी काभ करून त्माांना गडगांज 
वांऩत्ती कभालता आरी अवती. ऩण ऩैळाऩेषा त्माांच े
रोकाांलय पे्रभ शोत.े दयम्मान फ्रिडभन शॉस्ऩटरने चार्लवस 
माांना ' प्रभुख डॉक्टय' म्शणून ननमुक्त केरे.  

चारसव ल ब्रड फॅकेत काभ कयणाये वशकायी 



चार्लवस हदलवाच े१६ ताव काभ कयीत अवत. शवगायेट, दारू 
मावायखे कवरेशी व्मवन त्माांना नव्शते. चुकूनशी त्माांच्मा तोंडून 
अऩळब्द फाशेय ऩडत नवत. वलद्मार्थमासवाठी चार्लवस एक आदळस 
शळषक शोत.े एक चाांगरा आदळस डॉक्टय फनण्मावाठी दमा ल 
पे्रभ आलश्मक आशे माची जाणील त ेवलद्मार्थमाांना करून देत.  

चार्लवस माांना कृष्णलणीम डॉक्टयाांच्मा जीलन वांघऴासची 
जाणील शोती. त्मा काऱी रुग्ण कृष्णलणीम डॉक्टयाांकडून 
तऩावणी करून घ्मामरा नाखूऴ अवत. चार्लवस स्लत:प्रभाणेच 
त्माांनीदेखीर आऩरा वांघऴस चारू ठेलामरा वाांगत अवत.  

१९४४ भधे चार्लवस माांना 'नॅळनर अवोशवएळन ऑप 
करडस ऩीऩर' मा वांस्थेतपे ' स्ऩनगनस भेडर' शभऱारे. शा 
अनतळम भशत्लऩूणस ऩुयस्काय प्रशवध्द कृष्णलणीम 
व्मक्तीांनाच हदरा जातो.  

माशूनशी एक आनांददामी वुलणसषण चार्लवस माांच्मा 
आमुष्मात मेणाय शोता. चार्लवस कृष्णलणीम डॉक्टयाांना 
ळर्लमचचफ्रकत्वा शळकवलत अवत. अांनतभ ऩरयषेच्मालेऱी 
कृष्णलणीम  डॉक्टवसच ेप्रनतस्ऩधी गोये डॉक्टवस शोत.े आऩरे 
वलद्माथी अव्लर ठयालेत अवे चार्लवस माांना भनाऩावून 
लाटत शोत.े  

त्मानांतय जाशीय झारेरे ननकार ऩाशून चार्लवस माांना 
खूऩच आनांद झारा कायण त्माांचा वलद्माथी वलसप्रथभ 
आरा शोता..! 

चार्लवस माांच्मावाठी तरूण अश्लेत डाॅॅक्टयाांना  
प्रशळक्षषत कयणे अत्मांत भशत्लाच ेशोत.े 



चार्लवस माांनी 
भतृ्मुऩूली केलऱ २ 

हदलव आधी  
बाऴण केरे शोते. 

चार्लवस माांच्मा 
वन्भानाथस ऩोस्टाचे 
नतफ्रकट काढरे. 

१९४१ त े१९५० च्मा 
दयम्मान अभेरयकेतीर 
अध्मासशून जास्त कृष्णलणीम 
डॉक्टयाांना एकट्मा चार्लवस 
माांनी प्रशळषण हदरे शोत.े 
त्माांच ेस्लप्न वाकाय झारे 
शोत.े ज्मा कृष्णलणीम 
डॉक्टयाांना त्माांनी प्रशळक्षषत 
केरे शोत ेत ेवलस 
प्रशवध्दीच्मा शळखयालय 
ऩोचरे. त्माांनी शवध्द करून 
दाखवलरे की कोणत्माशी 
फाफतीत त ेगो-माांऩेषा कभी 
नव्शत.े  

१९५० भधे चार्लवस 
ऩुन्शा अराफाभा मेथीर 
गरयफाांवाठी अवरेर्लमा 
दलाखान्मात गयीफाांची वेला 
कयण्मावाठी गेरे. शे काभशी 
त्माांच्मावाठी भशत्लाच ेशोते. 
ऩण अराफाभा मेथे जाताांना 
त्माांच्मा गाडीरा झारेर्लमा 
अऩघाताभधे त्माांच ेद:ुखद 
ननधन झारे. त्माऱी त े
पक्त ४५ लऴाांच ेशोत.े 

जगातीर कानाकोऩ-मात आज 
चार्लवस माांच्मा काभाची प्रळांवा शोत 
आशे. रुग्णारा तात्काऱ यक्त 
शभऱण्माची व्मलस्था त्माांनी ननभासण 
केरी. यक्ताफद्दर डॉक्टयाांना 
अवरेर्लमा सानात चार्लवस माांनी 
भशत्लऩूणस बय टाकरी. माफयोफय 
अनेक अश्लेत डॉक्टयाांना प्रशळक्षषत 
केरे.  

आमुष्मात आरेर्लमा कुठर्लमाशी 
वांकटारा चार्लवस माांनी त्माच्मा 
स्लप्नऩूतीच्मा आड मेऊ हदरे नाशी. 
एक कुळर डॉक्टय फनण्मावाठी 
त्मानी अवलयत ऩरयश्रभ घेतरे. 
आणण त्माफयोफय कृष्णलणीम 
डॉक्टयाांना स्लालरांफी फनण्मावाठी 
प्रशळक्षषत केरे, त्माांच्मावाठी एक 
भशाभागस तमाय करून ठेलरा. 

नांतय अभेरयकेत अनेक ळाऱाांनी ‘ डॉ. चार्लवस िमू ' माांच े
नाल ळाऱेरा देऊन त्माांना वन्भाननत केरे. १९८१ वारी 
त्माच्मा जन्भहदलळी त्माांच्मा वन्भानाथस ऩोस्टाच ेनतफ्रकट 
काढरे. रॉव एन्जेशरवभधे त्माांच्मा नालाने भेड्रडकर कॉरेज 
वुरू केरे गेरे. आऩर्लमा ४५ लऴासच्मा अर्लऩ आमुष्मात ' डॉ. 
चार्लवस िमू' माांनी 'जग' वुांदय फनवलण्माचा भनाऩावून प्रमत्न 
केरा....!! 



"तुभचा ननश्चम ऩक्का अवेर तय तुम्शी काशीशी करू ळकता." 
इनत चार्लवस िमू. 

१९०४ जून भध्मे लॉशळग्टन डीवी भधे जन्भ 
१९२६ एभशस्टस कारेजभधून 'स्नातक' ऩदली, 
 भॉगसन कारेजभधे शळषक 
१९३३ शभकचगर मुननव्शशवसटी भेड्रडकर  
 कॉरेजची  स्नातक ऩदली प्रदान 
१९३५  शालसडस मुननव्शशवसटी , फ्रिडभन कॉरेजभधे 
 शळषक 
१९३८  यॉकपेरय स्कॉरयशळऩ शभऱार्लमालय  
 कोरांबफमा मुननव्शशवसटीत प्रलेळ 
१९३९  रेनोय यफबफांव फयोफय वललाश 
१९४०  कोरांबफमा मुननव्शशवसटी कडून 'भास्टवस' 
 ऩदली 
१९४१  “ब्रड पाय बिटन” मा वेलेच ेप्रभुख ऩद 
१९४४  स्ऩनफगस ऩदक प्राप्त 
१९५०  गाडी दघुसटनेभधे अऩघाती भतृ्मू  

जीलनकार 


